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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het jaarlijkse onderzoek (rapport d.d. 03-07-2018) en
de daaruit volgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit 9 juli 2018) heeft de
toezichthouder kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd
voldaan opnieuw beoordeeld. Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:


Een bureau onderzoek van de verkregen documenten.

Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf 't Hummelhoes is onderdeel van Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang
Coevorden (SKKC) en is gevestigd in de Willem-Alexanderschool in Dalerpeel. 't Hummelhoes biedt
opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Deze VVE-locatie is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er
wordt gewerkt met de voorschoolse educatie methode Piramide.
Beschouwing
Op 08-06-2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij 't Hummelhoes (KDV).
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd.

Personeel en groepen: ontbreken VOG stagiaire.
Nader onderzoek
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen uit het jaarlijks onderzoek is hersteld.
Conclusie:
De locatie voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet
Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Inleiding
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’
opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het inspectierapport d.d. 03-07-2018 is onder andere het volgende opgenomen:
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks onderzoek vastgesteld dat aan de volgende
voorwaarden niet wordt voldaan (citaat uit het rapport):


Tijdens dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat de op locatie aanwezige stagiaire geen VOG kan
overleggen. Er wordt daarmee niet voldaan aan de voorwaarde betreffende het kunnen
overleggen van een VOG.

De houder heeft via de mail laten weten dat de stagiaire niet meer op de peuteropvang aanwezig
zal zijn totdat de aangevraagde VOG binnen is.
Lopende het onderzoek heeft de toezichthouder op 26-06-2018 een VOG van de stagiaire
ontvangen. De VOG voldoet echter niet aan de voorwaarden waaraan de VOG van een stagiaire in
de kinderopvang moet voldoen.
Conclusie:
Niet alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Nader onderzoek 30-11 -2018
Tijdens dit nader onderzoek zijn de VOG's van de beroepskrachten en stagiaire van de locatie
opnieuw onderzocht.
Op 30-11-2018 schrijft de locatieverantwoordelijke het volgende (citaat): 'Op dit moment hebben
wij geen stagiaire geplaatst op t Hummelhoes''.
Verder blijkt uit het opgevraagde personeelsrooster dat er geen nieuwe beroepskrachten op de
locatie werkzaam zijn.
Conclusie:
De getoetste voorwaarden op het gebied van 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister
kinderopvang' voldoen aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Personeelsrooster (september, oktober, november 2018)

Mailcontact met de locatieverantwoordelijke (30-11-2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

't Hummelhoes
000030198364
14
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang
Coevorden
: van Pallandtlaan 7
: 7742WJ Coevorden
: 60459409
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Coevorden
: Postbus 2
: 7740AA COEVORDEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
C. Dix

30-11-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018

: 30-11-2018
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